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Nowość! 

PROFILINE oraz LASERTRONIC marki SOLA  

– poziomice na najwyższym laserowym poziomie 

Lange Łukaszuk s. j, wyłączny dystrybutor marki SOLA w Polsce, wprowadził na rynek dwa nowe 
modele poziomic – PROFILINE oraz LASERTRONIC. Stanowią one połączenie innowacyjnych 
właściwości cenionej poziomicy SOLA z techniką laserową. Dzięki temu poziomice PROFILINE oraz 
LASERTRONIC marki SOLA stanowią gwarancję niezwykłej precyzji wszelakich prac remontowo-
budowlanych. 

Bezawaryjny, dokładny, wysokiej jakości sprzęt, na którym zawsze można polegać, to w branży 
budowlano – remontowej fundament wszelkich działań. Urządzeń, które są przydatne, a także 
usprawniają tego typu prace jest wiele. Niezastąpionym do tej pory narzędziem, bez którego żaden 
szanujący się fachowiec nie wyobraża sobie budowy lub remontu jest właśnie poziomica. Urządzenie 
to pozwala zweryfikować nie tylko poziom podłóg i sufitów czy też równe położenia glazury, 
ale także symetrię ścianek działowych czy ogrodzeń. Dlatego też, aby efekt imponował 
prawidłowością oraz dokładnością wykonania, poziomica powinna spełniać najwyższe standardy. 
Nowe poziomice PROFILINE oraz LASERTRONIC marki SOLA, to niezawodni i niezastąpieni partnerzy w 
pracach remontowo-budowlanych.  

PROFILINE marki SOLA – solidność wykonania  

Sercem oraz motorem napędowym każdej poziomicy jest libelka. Tylko najlepszej jakości libelki, 
których tolerancja błędu jest minimalna, a otrzymany wynik nie odbiega od rzeczywistego, dają 
gwarancję dokładnego pomiaru. W poziomicach PROFILINE marki SOLA zostały zastosowane dwie 
najwyższej jakości libelki - pozioma i pionowa - których formuła gwarantuje dokładność pomiaru. 
Tolerancja pomiaru poziomic została obniżona do 0,25 mm/m dla pomiarów w pozycji standardowej 
oraz 1,0 mm/m w pozycji odwróconej. Waga profilu poziomicy świadczy o żywotności i odporności 
tego urządzenia na uszkodzenia mechaniczne, które w pracach budowlano- remontowej są rzeczą  
tak pożądaną. Dlatego też współczynnik wagi profilu poziomic PROFILINE wynosi 890 g/m, 
co świadczy o ich wyjątkowej stabilności. Urządzenie PROFILINE zostało także zaopatrzone w profil 
żebrowy, zapewniający 
pewny uchwyt oraz 
zaślepki tłumiące 
wstrząsy i uderzenia. 
PROFILINIE marki SOLA 
to poziomica, która 
dodatkowo została wzbogacona o laser usprawniający różnorodne prace remontowo-budowlane, 
zarówno instalatorskie, jak i glazurnicze. W poziomicach PROFILINE użyto lasera, który charakteryzuje 
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się bardzo małym błędem pomiarowym, może działać nieprzerwanie do szesnastu godzin, a jego 
zasięg wynosi 100 metrów. Wysoka jakość lasera sprawia, że promieniowanie emitowane przez to 
urządzenie jest w pełni bezpieczne i w żaden sposób nie zagraża życiu lub zdrowiu jego użytkownika. 

LASERTRONIC marki SOLA – nie tylko dla profesjonalistów  

Druga z poziomic laserowych marki SOLA - LASERTRONIC - posiada elektroniczny pochyłomierz oraz 
wyświetlacz, który umożliwia odczyt wartości w stopniach, procentach lub milimetrach na metr, 
nawet w pozycji odwróconej. 
LASERTRONIC marki SOLA 
jest wyposażony w funkcję 
zatrzymywania pomiaru, 
który umożliwia łatwiejszy 
odczyt, funkcję aktywowania 
sygnału dźwiękowego pod każdym kątem oraz automatyczny wyłącznik. LASERTRONIC marki SOLA 
została dodatkowo zaopatrzona w laser punktowy, który umożliwia wyznaczenie celu oddalonego 
nawet o 100 metrów. Laser zastosowany w poziomicy LASERTRONIC jest bezpieczny dla ludzkiego 
oka, o czym świadczy umiejscowienie tego urządzenia w klasie 2 (lasery emitujące promieniowanie 
widzialne w przedziale długości fal od 400 do 700 nm; ochrona oka jest zapewniona w sposób 
naturalny przez instynktowne reakcje obronne). 

Formuła libelki zastosowanej w poziomicy LASERTRONIC sprawiła, że tolerancja błędu 
pomiarowego została obniżona do minimum. W pozycji standardowej błąd ten wynosi do 0,25 
mm/m, a w odwróconej do 1,0 mm/m. Konstrukcja libelki objęta jest 30-letnią gwarancją 
producenta. 

Profil poziomicy LASERTRONIC jest odpowiednio ciężki (890 g/m) tak aby spełnić oczekiwania 
użytkowników dotyczące odporności na uszkodzenia mechaniczne. Zastosowanie zaślepek 
tłumiących oraz wypustek umożliwiających lepszy uchwyt sprawia, że praca z poziomicą 
LASERTRONIC marki SOLA staje się przyjemnością.  

W asortymencie firmy SOLA dostępna jest również podstawa 
niwelująca (NB), która idealnie współgra zarówno z poziomicą typu 
PROFILINE, jak i LASERTRONIC. Ta obrotowa baza zwiększa 
wydajność pracy, poprzez możliwość łatwego i szybkiego 
naniesienia na powierzchnię punktów o jednakowej wysokości. 
Podstawa niwelująca firmy SOLA jest wyposażona w typowy gwint 
5/8” oraz dwie śruby do poziomowania zamontowanego 
urządzenia.  

Nowe poziomice PROFILINE oraz LASERTRONIC, marki SOLA to precyzyjne połączenie najważniejszych 
cech klasycznej poziomicy z innowacjami technologicznymi. Kombinacja ta jest dowodem 
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Poziomica laserowa LASERTRONIC marki SOLA 



Informacja prasowa – lipiec 2010 
 
 
 
 
 

 
Kontakt prasowy: Hanna Gut, Anna Szeflińska 
gutpr@gutpr.pl 
tel.: 694 462 430,784 428 106, 71 78 95 204 
 

na to, że takie rozwiązanie nie tylko jest możliwe, ale także bardzo efektywne. PROFILINE 
oraz LASERTRONIC marki SOLA to precyzyjność pomiarów oraz komfort użytkowania przez długi czas.  

 

Poziomica laserowa PROFILINE – model LWX/71050901- długość: 60cm – cena ok: 460 zł 

Poziomica laserowa LASERTRONIC- model ELWX/71050401 – długość 60 cm – cena ok: 950 zł 

Producent: SOLA 

Dystrybutor: Lange Łukaszuk sp. j. 

www.langelukaszuk.pl 

Wyłącznym dystrybutorem narzędzi marki Sola jest Lange Łukaszuk s. j. LANGE ŁUKASZUK rozpoczęła swoją działalność w 
roku 1987. Od tej pory skutecznie i z powodzeniem działa na konkurencyjnym rynku elektronarzędzi, narzędzi ręcznych, 
osprzętu, oświetlenia automatycznego i klejów termotopliwych. Sola w Polsce to nie tylko produkty i osprzęt, to także 
solidność i dbałość o wysoką jakość obsługi klientów, zapewnienie szybkiego i prostego dostępu do informacji na temat 
firmy i jej oferty oraz szybko działająca sieć serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, zorganizowana przez Lange 
Łukaszuk Sp.j. 

 


